Artikel

Kvinder skal spille en større rolle i kampen
mod klimaændringer
Kvinder har en langt større risiko end mænd for at miste livet under naturkatastrofer,
og de bør derfor inddrages mere i arbejdet med bekæmpelse af klimaændringer. Det
fastslår Nicole Kiil-Nielsen (De Grønne, Frankrig), der har udarbejdet en betænkning
om kvinders rolle i kampen mod klimaændringer, som MEPerne stemmer om torsdag
den 20. april. Vi fik mulighed for at stille hende et par spørgsmål.
Hvorfor er det vigtigt at knytte klimaændringer til ligestillingsspørgsmålet?
Ved hver krise, ved enhver revolution, siger man, at problemet først må løses, og at der
herefter vil blive set på kvinders rettigheder… Men dette ræsonnement er forældet og ineffektivt. I dag er udfordringerne med klimaforandringer og lighed for kvinder uløseligt forbundet. Vi kan ikke tilbyde effektive og innovative løsninger, hvis vi ikke udvider vores
synsfelt. For eksempel ved vi, at kvinder har op til 14 gange større sandsynlighed for at dø
under en naturkatastrofe eller i kølvandet på den.
Hvad forslår du konkret, at der skal gøres?
De konkrete skridt omfatter flere kvinder i det europæiske klimadiplomati, herunder en indførelse af en minimumsandel på 40 % kvinder i delegationer. Vi skal fremme større åbenhed inden for de tekniske, politiske og finansielle domæner.
Vi ønsker også, at indsamlingen af kønsbaseret data foretages systematisk under evalueringsfasen eller i forbindelse med lanceringen af projekter. Dette vil hjælpe til bedre forståelse for den kønslige dimension af klimaændringer. Det handler ikke om at skabe konkurrence mellem ligestillingspolitik og klimapolitik, men om at skabe femdrift inden for begge
områder.
Hvordan vil det gøre kampen mod klimaændringer stærkere, mere retfærdig og mere effektiv?
Et eksempel, der især slog mig var i Tanzania, hvor en ngo i Kilombero - distriktet iværksatte et projekt med at grave (vand) til en brønd til en landsby. Efter blot to år var brønden
tørret op. Senere blev det klart, at kun mændene i landsbyen var blevet hørt, selv om kvinderne var dem, der hentede vand og vidste, hvor der skulle graves.
Hvis kampen mod klimaændringer tager hensyn til kønsaspektet, kan vi bekæmpe forskelsbehandling og samtidig komme med mere effektive løsninger for miljøet. Det er en winwin situation.
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